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Reerslev‐Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

11.04.14 ‐ Generalforsamling

Tid:
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Tilstede:

Mange – tak for det.

Afbud fra Landsbylauget:

John Severin, Kirsten Halby

Punkter til behandling:
1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetællere
3.Formandens beretning

Lars Ole blev valgt
General forsamlingen er lovligt indkaldt, da denne afholdes inden
udgangen af april samt ved bekendtgørelse i Tingstedet – samt
husstandsomdelt information
Jan, Lene
Se bilag 1.
Grethe Grøn – Gjøls vej er meget hullet, og der er et ønske om at få kigget
på vejen ved vejsynet i maj: dette kan desværre ikke komme med i vejsynet
d. 15. maj 2014, da dagsordenen er planlagt, men dette vil LL være
opmærksomme på. Nick Z foreslår at der tages billeder og sendes til
kommunen.
Bjørn: Foreslår at der ringes til driftbyen da han mener, at der er
forsikringsmæssigt grundlag for at få kommunen ud med lidt asfalt til at
klare hullerne
Jesper: Tidligere var LL med i trafiksikringsudvalget sammen med andre i
LL. Allerede for mange år siden var udkørslen ved Stærkendevej på
dagsordenen til en rundkørsel. Michael M orienterer om at der er
forespurgt på dette flere gange men kommunen siger nej,
Frandsen: Foreslår at få en fotovogn ud.
Michael B orienterer: Status på rundkørsel er, at Lars Kock er i mod. Den er
for dyr (ca. 15 mill) – så det er en politisk prioritering.
Helle: Argumentet ved et valgmøde var, at der ikke er plads til en
rundkørsel – hvad er der sket med dette argument?
Michael B: der er en skitse af en rundkørsel, men ekspropriering kan
komme på tale.
Jesper: Begrænsning af farten ved krydset Brandhøjgårdsvej/Stærkendevej
– kunne være en mulighed.
Lars Andersen: Vi har igennem flere år bedt om at få fartbegrænsning på
Brandhøjgårdsvej – dette har ikke givet resultat. Ved vejsyn i 2013 havde
politikerne ikke tid til at tage ordentlig bestik af udsigtsforholdene.
Lene: Hvordan ser det ud med ældrevenlige boliger?
Torben: det ser ikke lyst ud, da der skal finde en bygherre – derfor skal
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kommunen ind over.
Michael B: Bygherrer vil have kommunen ind over som medfinancierer af
projektet. Det afhænger af om vi kan få kommunen med i projektet.
Bjørn: Efterspørger en ERFA‐aften (Fokusgrupper), som han mener, at
Landsbylauget har lovet omkring dette emne. Mener ikke at LL er
interesseret i at afholde en sådan aften, hvor man spørger borgerne til
råds.
Grethe: det er lejeboliger, der ønskes.
Niels: Mener ikke, at der bliver ældrevenlige boliger i Reerslev qua
byggeriet i Nærheden.
Michael B: LL er interesseret i fokusgruppearbejdet, men har afventet
kommunen. Se i øvrigt formandens beretning omkring status på
ældrevenlige boliger.
Grethe: Grethe vil gerne leje en bolig i Reerslev til april næste år, så hvis
der er nogen der vil leje en lejlighed i Reerslev, så er Grethe meget
interesseret.
Bjørn: Kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nedsat fokusgruppe til at arbejde
med boligerne – Michael tager det med til næste møde om fastlæggelse af
en møderække.
Jørn: Tjørnehøj Mølle – hvad sker der
Nick: Den er til salg – men det er en industrigrund til 4 mill.
Helle: Er det et helt døgn, der er elektronisk festival?
Michael B: Ingen overnatning – festen varer i princippet 24 timer. I
dagtimerne vil de gerne bruge amfiteateret – om natten vendes musikken
mod Roskilde.
Finn: Er meget luren ved arrangementet – der er planlagt 7000 gæster
første år og 25.000 indenfor 3 år. Landsbylauget har fået gennemført, at
der indføres evaluering.
Grethe: Elektronisk festival giver ikke gode resultater. Folk skal passe på
deres ting, for de tiltrækker et bestemt klientel.
Gurli: Er blevet mere positiv, da hun hørte at aldersgrænsen er 18 år.
Jesper: Synes det er beskæmmende, at Landsbylauget ikke høres af
kommunen – ikke alene vedr. elektronisk festival men også andre forhold.
Foreslår at kommunen forespørges om de ældre ikke kan flyttes ud på en
campingplads…….
Åse: Synes det lyder spændende – vi må prøve at se det positive – hvad kan
der tjenes på det?
Jens: Det er ikke technofest med technomusik – det er en elektronisk
festival, hvor musikken er anderledes.
Michael B: der er forskellige holdninger i bestyrelsen omkring
arrangementet. Nogle kan se mulighederne, men alle deler bekymringerne
omkring, hvordan Hedeland ser ud efterfølgende. Men ved mødet fik vi
stillet mange kritiske spørgsmål, hvor arrangørerne vidste hvad de talte om
og var dybt professionelle omkring arrangementet. Der er tænkt mange
ting i gennem og de har mange erfaringer med lignende projekter. Kan vi
koble mulighederne sammen – kan vi måske få hjælp til halbyggeri m.v.
Jens: Boede i Roskilde da Roskildefestivallen blev etableret – mange var
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4. Fremlæggelse af revideret
regnskab
5.Indkomne forslag
6.Fastsættelse af næste års
kontingent
7. Valg af
bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
8. Valg af revisorer og
suppleant
9. Eventuelt

skeptiske, men dette er ændret nu
Se bilag 2.
Ingen forslag modtaget
Uændret kontingent næste år.
Michael B og Kirsten Halby tiltræder bestyrelsen
Nick Ziegler vælges som suppleant
Aiah Noack vælges som suppleant.
Niels Villumsen og Jesper Petersen genvælges
Bilagskontrollantssuppleant. Lena, Arne, Helle og Åse
Lene forespørger på et bisonarrangement ud til leverandør af Bisonkød.
Det skulle være i maj, hvor der er mange kalve. Formanden er informeret
om dette – Turen drøftes på næstkommende møde.
General forsamlingen afsluttes af næstformanden. Dirigenten takkes for
indsatsen og næstformanden takker de fremmødte for god ro og orden –
Der tuttes i hornet.
Tak til Grydelauget for en fantastisk middag, der som sædvanligt kælede
for smagsløgene. Dejligt med rigtig gammeldags husmandskost (frikadeller,
kartofler og stuvet hvidkål)
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